
Warszawa, dnia^-~* listopada 2019 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

DOOS-WDS/ZOO.420.61.2018.mko.33

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodekspostfpowania administracyjm$p (Dz.

U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dale] Kpa, w zwia_zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udost%pnianiu informagi o srodawsku i jego ochronie, ud^iale spotec^enstwa w ocbronie srodomska

ora^ o ocenach odd^atywania na srodowsko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, zc zm.), zawiadamiam, zc

postgpowanie odwolawcze od dccyzji Nr 19/2018 Regionalncgo Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOS.420.45.2018.PTa.38, okreslaja^cej srodowiskowe

uwarunkowania rcalizacji przedsi^wzi^cia pod nazwa,: Wydobycie w^la brunatnego %e %jo%a '/Joc^ew,

nie mogJo bye zakoriczonc w ustawowym terminic. Przyczyna, zwloki jest koniecznosc

przcprowadzcnia dodatkowego postepowania wyjasniaj^cego. Pismem z dnia 31 lipca 2019 r.,

znak: DOOS-WDS/ZOO.420.61.2018.mko.20, Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

wezwal PGH ,,G6rnictwo i lincrgetyka Konwencjonalna" S.A. do zlozenia wyjasnicri

i uzupelnienia materiaJu dowodowcgo w terminie czterech miesi^cy od dnia otrzymania

wczwania.

W zwiq.zku z powyzszym Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyznacza nowy

termin zalatwienia sprawy na dzien 28 lutego 2020 r.
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Anr^a Jasmska

Art. 36 Kpa: () ka/dym pr^ypadku nic/alatwienia sprawy w terminic okreslonym w an. 35 lub w pr/cpisach azczegolnych organ

administracji puhlicxncj jest obowia^any xawiadomic strony, podaja,c pr/ycxyny xwloki i wska/uja^c nowy turmin xalatwic'iiia
sprawy. '1'cn sam obowia^xck ci^y na organic administrac)i public/ncj rownic/ w pr/ypadku xwloki w /atatwicniu sprawy

/ pr/yc^yn nicxalcx.nych od organu.

Art. 49 Kpa: Struny mo^ bye /awiadamianc o dccy/|ach i mnych cxynnosciach organow administrac]i publicznej prxcx

obwics/cxcnic lub w inny xwycxajowo przyj^ty w dancj micjscowosci sposob publicxncgo ogtas/ania, jc/cli prxcpis s/c^cgolny tak

stanowi; w tych pr/ypadkach /awiadomicnic ba_dx dor^czenie uwaxa sig /a dokonanc po uptywic c/tcrnastu dni od dnia

publicxncgo oglos/ema.

Art. 74 ust. 3 ustawy oos: Jc/ch lic/ba stron posttpowania o wydanic dccy/.ji o srodowiskowych uwarunkowaniach pr/ckracxa

20, stosujc si^j prxcpis art. 49 Kodcksu postgpowama admmistracyjncgo.

Otrzymujij:

1 . Strony post^powania na podstawie art. 49 Kpa w zwiazku z arl. 74 ust. 3 ustawy oos.


